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 2 (018) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب ِّ العالمين، وصلى هللا وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 

 :وأصحابه أجمعين، أما بعد
ال ىر  -فيقول اإلمام مسلم  م ُه هللا ت ع  م ُه هللا-م عليه النووي ي صحيحه، فيما ترجف -حِّ  قوله:ب -ر حِّ

ِليِل َعَلى َأنَّ َمْن َماَت ال ُيْشِرك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل الجَّ "َباُب   ِرًكا َدَخَل النَّاَر"ْن َماَت ُمشْ نَّة َوا ِ الدَّ
ِليِل َعَلى َأنَّ َمْن َماَت ال ُيْشِرك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل الجَّ   ِرًكا َدَخَل النَّارَ ْن َماَت ُمشْ نَّة َوا ِ َباُب الدَّ

م ُه هللا-ْسلٌِّم ق ال  اإلماُم مُ   :-ر حِّ
َثَنا َأبِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُنَمْيٍر، َقاَل: َحدَّ ْبِد ْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن عَ يٌع، َعِن اْلَ ي َوَوكِ "َحدَّ

"ِ   َّللاَّ
َثَناقال:  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُنَمْيٍر، َقاَل: َحدَّ وهو  "َوَوِكيٌع"ن ُنمير، عني: عبد هللا بي "َأِبي "َحدَّ

ة ابن سلم ""َعْن َشِقيقٍ سليمان بن مهران،  "َعِن اْلَْعَمِش"رؤاسي، اإلمام المشهور، الابن الجراح 
ِ"أبي وائل،   وهو ابن مسعود، الصحابي الجليل، ابن أم عبد. "َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -"َقاَل َوِكيٌع: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َصلَّى  - َرُسوَل َّللاَِّ ْيٍر: َسِمْعتُ ابن ُنمَ  ، وقال-َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َيُقوُل" -َّللاَّ

اإلمام مسلم فرَّق بين صيغتي األداء بالنسبة البن ُنمير ووكيع، وكيع يروي عن األعمش عن 
. وابن ُنميٍر يروي عن أبيه، عن -وسلم صلى هللا عليه-شقيق عن عبد هللا: قال رسول هللا 

. -صلى هللا عليه وسلم-األعمش، عن شقيق، عن عبد هللا بن مسعود، قال: سمعت رسول هللا 
ال األثر بين هذا الفرق ضعيف، األثر ضعيف، ال يكاد  فهذا من دقة اإلمام مسلم وتحريه، وا 

ال إذا إنها مثل )عن(، ُتحم ل على االتصت إليه؛ ألنه على أقل ما قيل في: )قال( ُيذكر، وال ُيلتف  
 الراوي من وصمة التدليس. ئ ثبت السماع، وبر 

ألحاديث كثيرة، وهو  -صلى هللا عليه وسلم-وعبد هللا بن مسعود ثبت سماعه من رسول هللا 
الذي هو التدليس. ف)قال( هنا محمولة على االتصال.  -حاشاه عن هذا العيب- صحابٌي جليل

ذا قلنامنهم من قال: إ إنها  :ن )قال( و)عن( كلها ال ُتْحم ل على االتصال، بل هي منقطعة. وا 
 ل الصحابي مقبول. ل صحابي، على أسوأ احتمال، وُمرس  منقطعة، قلنا: إنه ُمرس  

ابِّيْ  اااااااااااااااااح  ااااااااااااااااال ُه الصَّ ي أْرس  اااااااااااااااااا الَّاااااااااااااااااذِّ  أمَّ
 

اااااااااااااو ابِّ   لاااااااااااااى الصَّ ْصاااااااااااااُل ع   ف ُحكُماااااااااااااُه الو 
( صريح في أنه تلقاه من النبي (، )سمعتُ )قال( و)سمعتُ  هذا لبيان سبب التفريق عند مسلم بين 

مُ ع  - ال  ُة و السَّ ال   ل( عند األكثر:مباشرة. وأيًضا )قا -ل ْيهِّ الصَّ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الَّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذِّي .......  أمَّ
 

ي  اااااااااااااذِّ ( ف ك  ااااااااااااا  ا باااااااااااااا )قاااااااااااااال  هِّ ع  اااااااااااااْي ِّ  لِّش 
اااااااااااااااااااااااااااا ِّفِّ   ب ااااااااااااااااااااااااااارِّ الْمع  ن اااااااااااااااااااااااااااٍة ك   ْنع   ع 

 
ااااااااااااالِّفِّ   ااااااااااااْ ٍم( الُم   ْباااااااااااانِّ ح  َِّ )الِّ  ال ُتْصاااااااااااا
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 
إنها كالعنعنة محمولٌة على  :المقصود: أنها محمولة على االتصال، وال يضر قول من قال

ثل ما م-ذا من دقة مسلم وتحريه، واألثر االنقطاع، حتى يبين الوصل. على كل حال، ه
ال عند ل الصحابي محموٌل على االتصل صحابي، وُمرس  أنه ُمرس   االحتمالعلى أسوأ  -سمعنا

 وهو الصواب.عامة أهل العلم، 
ابِّيْ  اااااااااااااااااح  ااااااااااااااااال ُه الصَّ ي أْرس  اااااااااااااااااا الَّاااااااااااااااااذِّ  أمَّ

 
اااااااااااااو ابِّ   لاااااااااااااى الصَّ ْصاااااااااااااُل ع   ف ُحكُماااااااااااااُه الو 

؛ ألن بعضهم -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  مع أنه صرَّح في رواية ابن ُنمير، قال: سمعتُ  
 ؤلفينمن الم ايستشكل، لماذا قال وكيع: قال، وقال ابن ُنمير: سمعت؟ لهذا السبب. مع أن كثيرً 
 من أئمة اإلسالم ال يلتفتون إلى مثل هذه التفريقات؛ لضعف األثر المترتب عليها.

ُ َعَلْيهِ -"َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ : -رضي هللا عنه-يقول ابن مسعود  َمْن »: ُقولُ يَ  -َوَسلَّمَ  َصلَّى َّللاَّ
  ."«َماَت ُيْشِرْك ِباَّللَِّ َشْيًئا َدَخَل النَّارَ 

ذا كان الشرك هو األكبر، فإن الجنة عليه حرام،  َ اَل َيْغِفُر َأن ُيْشرَ }وا  وَن دُ َيْغِفُر َما وَ َك ِبِه ِإنَّ َّللاه
ي النار، نسأل [. إذا كان الشرك هو األكبر، فهو  الد ُم لَّد ف48]سورة النساء: {َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ 

ْنَها ِبُمْخَرِجينَ } ،هللا العافية ن كان األصغر،  .[48]سورة الحجر: {َوَما ُهم مِه ال الف بين أهل فوا 
العلم في حكمه، هل هو يأ ذ حكم الكبائر؟ بمعنى أنه تحت المشيئة، وبهذا قال جمٌع من أهل 
العلم. ومنهم من يقول: حكمه حكم الشرك األصغر، من تحتم د ول النار وعدم المغفرة. يد ل 

َ اَل َيْغِفُر أَ }في قوله:  ف عن الشرك األكبر في [، لكن ي تل48]سورة النساء: {ن ُيْشَرَك ِبهِ ِإنَّ َّللاه
ل  النَّار  »كونه ال ُي لَّد في النار.  ْيًئا د    ْن م ات  ُيْشرِّْك بِّاَّللَِّّ ش   افية.هللا الع ، نسأل«م 

 َعَلْيِه َّللاَُّ لَّى َص -"َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ يقول ابن مسعود، في الجملة األولى يقول:  "ُقْلُت َأَنا"و
اء يعني من تلق ابن مسعود، ا""ُقْلُت َأنَ و "«َمْن َماَت ُيْشِرْك ِباَّللَِّ َشْيًئا َدَخَل النَّارَ »َيُقوُل:  -َوَسلَّمَ 

هذا  من أين أ ذ َة" اْلَجنَّ "َوَمْن َماَت اَل ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخلَ نفسه، اجتهاًدا منه، موقوفًة عليه: 
 -هل هو من مفهوم الجملة السابقة؟ أو هو من أدلٍة أ رى سمعها ابن مسعود ابن مسعود؟

، فثبت -صلى هللا عليه وسلم-الجملتين من رسول هللا  ع  مِّ ؟ مع أنه ثبت أنه س  -رضي هللا عنه
ُسول  هللاِّ  :عنه باألسانيد الصحيحة، أنه ثبت عنه العكس ْعُت ر  مِّ ل ْيهِّ -س  لَّى هللُا ع  لَّم  ص  س  ُقوُل: ي   - و 

ل   ال م ْن م ات  » ْيًئا د    نَّةُيْشرُِّك بِّاهللِّ ش  ُقْلُت أ ن  «الج  م ْن ، وبعض الروايات: و  اهللِّ ات  ُيْشرُِّك بِّ م  ا: و 
ل   ْيًئا د    ال  ع  -تتان عنه، وقد سمعهما من النبي . فالجملتان ثابالنارش  ُة و السَّ ال  فأدى  ،-مُ ل ْيهِّ الصَّ

إحداهما في وقت ونسي األ رى، ثمَّ أدى الثانية في وقت. وأدى الجملتين مًعا في وقٍت ثالث، 
مُ ل ْيهِّ ع  -ث ابن مسعود مرفوعًة إلى النبي كلها ثابتة من حديو  ال  ُة و السَّ ال   . الصَّ
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 4 (018) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

ْيًئا» لك كل ما د ل في ذاء، وينكرة في سياق الشرط، فتعم جميع األشي «م ْن م ات  ُيْشرُِّك بِّاهللِّ ش 
ته، ال ُظم ت مرتبت من لته وع  ًبا، مهما علَّ ا ُمرساًل أو ملًكا ُمقرَّ ، ولو كان نبي  -جلَّ وعال- سوى هللا

 ، وال فرق بين أحد. ألن )شيًئا( نكرة في-جلَّ وعال-ما ي تص باهلل يجو  أن ُيصرف له شيٌء م
 به، تعمُّ  ُيْشر كُ  نْ ُك به وم  اع الشرك، ما ُيشر  سياق الشرط، فتعم جميع األشياء، كما أنها تعمُّ أنو 

تجاو  يهذا وهذا. فال يتجاو  عن شرك على ال الف في األصغر، أما األكبر ال فيه إشكال، وال 
 من ُيْشر ك به ولو كان أفضل ال لق.ع
 .َل اْلَجنََّة" َشْيًئا َدخَ ِباهللِ ِرُك "َوَمْن َماَت اَل ُيشْ ، "«َمْن َماَت ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل النَّارَ »"

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأُبو ُكَرْيٍب" َثَنا أَ "َقااَل ء، محمد بن العال "َوَحدَّ يعني:  ُبو ُمَعاِوَيَة": َحدَّ
ِبٍر، "َعْن َجاع، واسمه: طلحة بن ناف اْلَْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن" "َعنِ  ا م، الضرير، محمد بن 

َمْن »َفَقاَل:  ،ُموِجَبَتاِن؟، َما الْ َرُسوَل هللاِ  َفَقاَل: َيا ،َرُجلٌ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َأَتى النَِّبيَّ 
 ."«لنَّارَ ًئا َدَخَل ااهلِل َشيْ َماَت اَل ُيْشِرُك ِباهلِل َشْيًئا َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َماَت ُيْشِرُك بِ 

يْ بِّ م ْن م ات  ُيْشرُِّك »والوجوب: الحتم والل وم هنا. ما في مثنوية وال استثناء، حتم ول وم.  ًئا اهللِّ ش 
ل  النَّار   نَّة  »هذه موجبة، و «د    ل  اْلج  ْيًئا د    لم بأنه ال يجب مع الع. «م ْن م ات  ال  ُيْشرُِّك بِّاهللِّ ش 

نما أوجب على نفسه وحكم وقضى أن من أشرك به شيًئا ال يد ل الجنة، حرَّم  على هللا شيء، وا 
 هللا عليه الجنة، فهذا على سبيل الل وم والحتم الذي ال ي تلف.

"قال:  َثِني َأُبو َأيُّوَب اْلَغْيََلِنيُّ اُج بْ ْيِد هللاِ "ُسَلْيَماُن ْبُن ُعبَ واسمه:  "َوَحدَّ اِعِر، َقااَل: ، َوَحجَّ ُن الشَّ
َثَنا َعْبُد اْلَمِلكِ  أبو عامر  ه، من هو؟عبد الملك بن عمرو كنيته؟ هو مشهور بكنيت  ْبُن َعْمٍرو"َحدَّ

  .العقدي
َثَنا ُقرَُّة،  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمٍرو، َقاَل: َحدَّ َبْيِر" ْن َأِبيعَ "َقااَل: َحدَّ درس محمد بن مسلم بن ت الزُّ

َثَنا َجاِبُر ْبُن َعْبِد  المكي، ح بالتحديث، كنه هنا صرَّ لوأبو ال بير موصوف بالتدليس،  هللِا""َقاَل: َحدَّ
أن  مع أنه لو لم ُيصر ِّح والحديث ُم رَّج في ُمسلم، فأحاديثه محمولٌة على االتصال. وليس ألحدٍ 

ن غيره من الُمدلسين؛ ألنه عيقدح في حديٍث  رَّجه ُمسلم من طريق أبي ال بير عن جابر، أو 
د  في كتاٍب الت   ح مت صحته، وتلقته األمة بالقبول، فال كالم ألحد. وعلى كل حال، هنا صرَّ ُوجِّ

َثَنا َجاِبُر ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َسِمْعُت َرُسولَ بالتحديث.   -ْيِه َوَسلَّمَ لَّى هللُا َعلَ َص -هللِا  "َقاَل: َحدَّ
 َقاَل َأُبو « َدَخَل النَّارَ ُيْشِرُك ِبهِ  َلِقَيهُ  َة، َوَمنْ َمْن َلِقَي هللَا اَل ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَّ »َيُقوُل: 
َثنَ . وحجاج بن الشاعر قال: "َعْن َجاِبٍر" ،يعني: الغيالني، شيخ ُمسلم َأيُّوَب"  .ا َجاِبُر""َحدَّ

م في التفريق بين صيَ األداء، وهذه من دقة اإلمام ُمسلم، حتى إنه كثيًرا ما يُ  ن فر ِّق بيمثل ما تقدَّ
ثنا( و)أ برنا( و)سمعُت(، وكلها محمولة على االتصال باالتفاق. لكن دقة اإلمام ُمسلم )حدَّ 

معنى تجعله يتحرى في التفريق بين هذه األلفاظ التي ال أثر للفرق بينها. والحديث معناه موافٌق ل
 ما جاء عن ابن مسعود.
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

َثِني ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َأخْ قال:  وما ب)هو(؟  لماذا يأتي اٍم"ْبُن ِهشَ اَبَرَنا ُمَعاٌذ َوُهَو "َوَحدَّ
 ُمَعاٌذ" ْخَبَرَنا"ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: أَ : أ برنا معاذ بن هشام؟ ألن شي ه ما نسبه له، قال

ح وُيعي ِّن هذا الُمهْ  ر اسمه فقط، يسمونه: مُ وأراد اإلمام ُمسلم أن يوض ِّ عيَّنه ف .ْهم اًل م ل، الذي ُيْذك 
نْ "َوُهَو اْبُن ِهَشاٍم"بقوله:  اإلمام ُمسلم اُق ْبُن م  ث نِّي إِّْسح  دَّ ن ا ُصوٍر، ق ا. فلو قال: ح  : أ ْ ب ر  اٌذ ْبُن مُ ل  ع 

اٍم،  اد في نسب الشيخ ونسبه إلى شي ه، وشي ه لم ينسبه. فإذا قال: وهو فالن، عرفنا أن  هِّش 
ون ب)يعني(، ب)يعني ابن هشام(، وهو ابن هشام، أو دون الشيخ. كثيًرا ما يأت نْ الذي  اد م  

 يعني ابن هشام؛ للتنبيه على أن النسب م يد، لم ُيحدثه به شي ه.
َبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َنِبيَّ  َثِني َأِبي، َعْن َأِبي الزُّ  ِه"َقاَل ِبِمْثلِ  -ْيِه َوَسلَّمَ ى هللُا َعلَ َصلَّ - هللاِ "َقاَل: َحدَّ

ك لون إن: المثل هو الُمطابق، فيكون بلفظه، ب الف ما لو قال: بنحوه، لو قال كذلوالعلماء يقو 
 لعرفنا أنه بمعناه، بمعنى ال بر السابق ال بلفظه.

اٍر، َقاَل اْبُن الْ قال:  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى، َواْبُن َبشَّ َثَنا مُ ُمَثنَّى"َوَحدَّ : َحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َقالَ : َحدَّ
َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َواِصٍل اْلَْحَدِب، َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيدٍ  ُث َعِن النَّ  ِمْعُت َأَباسَ ، َقاَل: َحدَّ ، ُيَحدِه  ِبيهِ َذرٍه

  ."-َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -
اٍر، هو محمد المعروف بُبندار. مَُّد ْبُن اْلُمث نَّى، و اْبُن ب شَّ  ُمح 

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر" ر،  "َقاَل اْبُن اْلُمَثنَّى: َحدَّ  ه.روٌف بالرواية عنكالهما معو المعروف بُغند 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن جَ قال:  َثَنا ُشْعَبُة" َقاَل: ْعَفٍر،"َحدَّ  ْحَدِب" َواِصٍل اْلَ "َعنْ لحجاج، وهو ابن ا َحدَّ

عند بعضهم: عاصم األحول، بدل: واصل األحدب. التصحيف يسمونه تصحيف  وتصحَّف  
واصل األحدب وعاصم  ،سمع؛ لكون االسمين أو األسماء األربعة على مي اٍن صرفٍي واحد

ن كان األثر كبيرً  ،األحول، أيهما الواحد يسمعه  في الواقع، يعني امثل هذا سهل في السمع، وا 
 ، قد يكون بينهما فرق في الرتبة. وهذا راوٍ  هذا راوٍ 

قال:  الهندية، ((التقريب))وتصحَّف المعرور في بعض طبعات  "َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد"
 المعروف بن سويد، وهذا  طأ.

""َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن   .ل اهدلصحابي الجليل، اُجنادة، ا واسمه: ُجنُدب بن ُسَوْيٍد، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َذرٍه
اد على   على إنفاق ما  الُمفترى عليه بأنه يرى االشتراكية، وُأل ِّف في اشتراكية أبي ذر؛ لكثرة حثه

شتراكية ًنا دعاة االتصدُّق به، ت لَّص منه. ما  اد على الحاجة، ال ُتبقيه. و وًرا وُبهتاالحاجة، 
 ي عمون أن هذه حقيقة االشتراكية، وهم من أسوأ الناس تطبيًقا لألنظمة المالية. هم سووا بين

في  الناس، صحيح سووا بين الناس بالفقر، أ ذوا الذي عند األغنياء ولم يعطوه للفقراء. شرَّكوهم
 لعافية.الفقر. وُيْكت ب عن أبي ذر أنه االشتراكي ال اهد، نسأل هللا ا
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ُث َعِن  ، ُيَحدِه َأنَُّه  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ - لنَِّبيهِ ا"َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َذرٍه
ََلمُ -َأَتاِني ِجْبِريُل »َقاَل:  َرِني َأنَُّه َمْن َما -َعَلْيِه السَّ َشْيًئا َدَخَل اهلِل ْشِرُك بِ ِتَك اَل يُ َت ِمْن ُأمَّ َفَبشَّ
ْن َسَرَق؟ َقاَل: «اْلَجنَّةَ  ْن َزَنى َواِ  ْن سَ » ُقْلُت: َواِ  ْن َزَنى َواِ   ."«َرقَ َواِ 

ْن َسَرقَ  ْن َزَنى َواِ  ْن َسَرقَ » ؟ قال:"ُقْلُت: َواِ  ْن َزَنى َواِ  ائر تحت معاصي وكب ألن هذه "«َواِ 
ب  عليها حدود، وهي من المشيئة، مشيئة أرحم الراحمين، ومع ذلك هي من عظائم األمور، وُرتِّ  

 الكبائر ال ُبدَّ فيها من التوبة أو تدارك الرحمة، رحمة أرحم الراحمين.
صيته، إن لم وليس معنى ال بر أنه يد ل الجنة من دون تنقية، ومن دون أن ُيع ذَّب على قدر مع

 يرحمه هللا. د ل الجنة، يعني: مآله إلى الجنة، وال يل م أن يد ل الجنة من أول وهلة.
َثِني ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب، َوَأْحَمُد ْبُن ِخَراٍش"قال:  اش، ر  بن حِّ  يعِّ بْ ب الف رِّ  بال اء المعجمة، "َحدَّ

نَّن(( بال اء المعجمة، وهو وضبطه   اشر  ي بن حِّ عِّ بْ رِّ  الف الصواب. المنذري في ))م تصر السُّ
 بالحاء المهملة، وهذا أحمد بن  راش.

َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، " َثَنا َعْبُد الصَّ َثنَ  َقااَل: َحدَّ َمِد ْبنُ اا َعْبُد َقااَل: َحدَّ َثَنا َعْبِد اْلَواِرِث، َقاَل: َحدَّ  لصَّ
َثِني ُحَسْيٌن اْلُمَعلِهُم، عَ  الثاني: عبد و مان، أحدهما: سلي ه ابنان،ُبريدة ل ِن اْبِن ُبَرْيَدَة"َأِبي، َقاَل: َحدَّ

 هللا، والراوي هنا هو: عبد هللا بن ُبريدة. 
" يِليَّ َثُه َأنَّ َأَبا اْلَْسَوِد الدِه ي، وعند اللغويين ديلثين يقولون: الحدد المُ عن "َأنَّ َيْحَيى ْبَن َيْعَمَر َحدَّ

ب إلى المكسور الثاني ُيْفت ح، مثل: الئِّ لي، من الدُّ ؤ يقولون: الد ذا ُنسِّ قال ن مِّر، يُ ل بكسر ثانيه، وا 
لِّك بكسر الالم، تقول: م ل كي.  له: الن م ري. ابن عبد البر الن م ري. إذا نسبت إلى  م 

هذا. وهو و ، اسمه: ظالم بن عمرو، أو عمرو بن ظالم، كما قالوا، قيل هذا "َأنَّ َأَبا اْلَْسَودِ "
 م النحو، بإشارٍة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.مؤسس عل

َثُه" َثُه َأنَّ َأَبا َذرٍه َحدَّ يِليَّ ، "َحدَّ َثُه"حَ "َأنَّ َأَبا اْلَْسَوِد الدِه ثَ عمر، دَّث يحيى بن يح دَّ ُه، "َأنَّ َأَبا َذرٍه َحدَّ
( وا عطا)ل الف في ا  َناِئٌم"َوُهوَ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ  م )عن(، أو ها حكؤ أنَّ

 جعلها مغايرة وم الفة ل)عن(.
...................................... 

 
 

ااااااااااااْن( ف الُجااااااااااااالُّ   ( ُحكااااااااااااُم )ع  ُحْكااااااااااااُم )أ نَّ  و 
اااااااااااايْ   ْيجِّ ااااااااااااا )الب ْردِّ ْطااااااااااااعِّ ن ح  للق  ْوا، و  ااااااااااااوَّ  (س 

 
ْصاااااااااُل فاااااااااي التَّْ ااااااااارِّي ِّ   تَّاااااااااى ي بِّاااااااااين  الو   ح 

(؛ ألنه قال:   (، ما هي بصيغة األداء )أنَّ  ْلَْسَودِ ا"َأنَّ َأَبا لكن هنا صيغة األداء ما هي ب)أنَّ
َثُه" َثُه َأنَّ َأَبا َذرٍه َحدَّ يِليَّ َحدَّ  لمؤنن.ناد المؤنأن أو اس من اإلس، فالمعول هنا على التحديث، وليالدِه

ُة ع  -وهو نائم  ِه َوَسلََّم َوُهَو َناِئٌم َعَلْيِه َثْوٌب َأْبَيُض""َقاَل: َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَليْ  ال  ل ْيهِّ الصَّ
مُ  ال  ال  -همليهللا ع وانرض-الصحابة  "ُثمَّ َأَتْيُتُه َفِإَذا ُهَو َناِئٌم، ُثمَّ َأَتْيُتُه َوَقِد اْسَتْيَقَظ"، -و السَّ

به. فال يتصور ؛ ألنه تنام عيناه وال ينام قليوقظونه، إذا نام ال يوقظونه، هو يقوم من تلقاء نفسه
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مُ ع  -أن ينام عن واجب  ال  ُة و السَّ ال  فيحتاج إلى إيقاظ. نام في سفر عن صالة الصبح،  -ل ْيهِّ الصَّ
ال فاألصل أنه تنام عيناه وال ينام قلبه. أهل الحرص  وأيقظهم حر الشمس؛ من أجل التشريع. وا 

ُة ع  -، لو أن هذه القصة ما وقعت منه عباداتهموالتحري والديانة، حرص على  ال  ل ْيهِّ الصَّ
مُ  ال  حسرة. لكن إذا عرف أن النبي ب يصابكيف يصير وضعهم؟ من تفوته صالة الفجر،  -و السَّ

مُ ع  - ال  ُة و السَّ ال  نام عن هذه الصالة مرة واحدة، ليس مثل الذي تفوته الصالة في  -ل ْيهِّ الصَّ
من األيام، يقول: الرسول نام، غير صحيح، نومك  ا، أو في الشهر عددً اثً ثالأو األسبوع مرتين 

متباعدة، مع بذل األسباب، و في الشهر، أو في مدٍة متطاولة  نوم تفريط هذا. إذا حصل مرة
يرصد من يوقظه، وانتفاء الموانع، ما يسهر إلى ُقرب الفجر ثمَّ ينام، يقول: وهللا الرسول نام! ال، 

 .هذا ليس بُحجة
ال  ع  - "َفِإَذا ُهَو َناِئٌم، ُثمَّ َأَتْيُتُه َوَقِد اْسَتْيَقَظ" ال  ل ْيهِّ الصَّ ْبٍد عَ َما ِمْن »ُت ِإَلْيِه، َفَقاَل: "َفَجَلسْ  -مُ ُة و السَّ
  "«ةَ َخَل اْلَجنَّ ِإالَّ دَ »"مات على كلمة التوحيد "«َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، ُثمَّ َماَت َعَلى َذِلكَ 

، بعد أن ومن مات ال ُيْشرِّك باهلل شيًئا .كان آ ر كالمه من الدنيا: ال إله إال هللا، د ل الجنة من
 قال: ال إله إال هللا، مآله إلى الجنة.

 القائل م ْن؟ أبو ذر. ، ُقْلُت"« اْلَجنَّةَ  َدَخلَ َما ِمْن َعْبٍد َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، ُثمَّ َماَت َعَلى َذِلَك ِإالَّ »"
ْن َسَرَق؟ َقاَل:  ْن َزَنى َواِ  ْن َسَرقَ »"ُقْلُت: َواِ  ْن َزَنى َواِ  نْ ، ُقْلتُ «َواِ  نْ  : َواِ  تعاظم أمر  َسَرَق؟" َزَنى َواِ 

ظ مِّ شأنهمال نا والسرقة، وال شك في   .اعِّ
ْن َسَرَق؟، َقاَل:  ْن َزَنى َواِ  ْن َسَرقَ »"َواِ  ْن َزَنى َواِ  ا ِّْن    قل ا"َثََلثً  «َواِ  ر  ت: و  ؟، في الثالثة ن ى و ا ِّْن س  ق 

ر ق  »قال:  ن ى و ا ِّْن س   . «و ا ِّْن   
ذا هلى ما شرع هللا، ري ال ائد عالحرص ال ائد والتح ."«َعَلى َرْغِم َأْنِف َأِبي َذرهٍ »"َقاَل ِفي الرَّاِبَعِة: 

مُ ع  -ليس بمحمود؛ ولذلك قال النبي  ال  ُة و السَّ ال  ل ى ر ْغمِّ أ ْنفِّ أ بِّي ذ ر ٍ »: -ل ْيهِّ الصَّ ق  «ع  ، أي: ل صِّ
 ام، الذي هو التراب.غ  أنفه بالر  

" ْن َرِغَم َأْنُف َأِبي َذرٍه للحق،   -نهرضي هللا ع-بو ذر فأذعن أ "َقاَل: َفَخَرَج َأُبو َذرٍه َوُهَو َيُقوُل: َواِ 
ُة ع  -والصحابة في بعض المسائل يراجعونه  ال  مُ ل ْيهِّ الصَّ ال  ن شدة حرصهم على ال ير، م -و السَّ

م وُنفرتهم من الشر. هِّ  وُبعدِّ
ال ىر حِّ -ثمَّ قال   م عليه النووي بقوله: رجتفيما  -م ُه هللا ت ع 

"ُ  "َباُب َتْحِريِم َقْتِل اْلَكاِفِر َبْعَد َقْوِلِه اَل ِإَلَه ِإالَّ َّللاَّ
م ُه هللا-قال اإلمام  َثَنا ُقَتْيبَ : -ر حِّ َثَنا َلْيٌث ُة ْبُن َسِعيٍد، َقا"َحدَّ َثَنا مُ وَ ، حَل: َحدَّ  َحمَُّد ْبُن ُرْمٍح"َحدَّ

وحاء هذه هي حاء التحويل من إسناٍد إلى آ ر، وهي معروفة كثيًرا عند ُمسلم، على قلة عند 
 اإلمام الب اري، وهي كثيرٌة عند اإلمام ُمسلم وأبي داود.
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َثَنا ُمَحمَُّد  بَّه يعني لو بينهما ا تالف في اللفظ واضح، لن "-اللَّْفُظ ُمَتَقاِرٌب وَ  -ٍح ْبُن ُرمْ "ح، َوَحدَّ
 ، يعني: والمعنى لآل ر.لفالن على أن اللفظ 

اب اإلمام الشهير، محمد بن ُمسلم بن شه ْخَبَرَنا اللَّْيُث، َعِن اْبِن ِشَهاٍب"أَ  -اللَّْفُظ ُمَتَقاِرٌب وَ  -"
، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َعِديهِ  "َعْن َعَطاِء ْبنِ ال هري،  عي كبير، مثلوا به تاب ْلِخَياِر" ْبِن اَيِزيَد اللَّْيِثيِه

 ل الذي ال ُيْ ت ل ف فيه. للُمرس  
لااااااااااااااااى الم شاااااااااااااااااُهْورِّ  ْرُفااااااااااااااااوُع ت اااااااااااااااااابٍع ع   م 

 
اااااااااااااااااااااااااااٌل أو ق ي ِّاااااااااااااااااااااااااااْدُه بِّاااااااااااااااااااااااااااالك بِّْيرِّ    ُمْرس 

افعي ل، وهو الذي ذكره اإلمام الشُمرس  تسميته: يعني: مرفوع التابعي الكبير هذا ال ُي ت ل ف في  
ذكروه ل من كبار التابعين. وهذا منهم، و في رسالته، للمراسيل التي يقبلها، وقال: أن يكون الُمرسِّ 

 في كتب المصطلح مثال.
مرو الذي سيأتي؛ عهو المقداد بن و  ْسَوِد""َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َعِديِه ْبِن اْلِخَياِر، َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اْلَ 

 ألن والده عمرو، واألسود تبناه. 
اِر"ِإْن َلِقيُت َرُجًَل ِمَن الْ  ، َأَرَأْيتَ وَل هللاِ "َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اْلَْسَوِد، َأنَُّه َأْخَبَرُه َأنَُّه َقاَل: َيا َرسُ  هذا  ُكفَّ

اِر  ِمَن اْلُكفَّ يُت َرُجًَل "َأَرَأْيَت ِإْن َلقِ يعني: أ برني،  يعني: يا رسول هللا، "َأَرَأْيَت"المقداد، يقول: 
ْيِف َفَقَطَعَها، ُثمَّ اَلَذ مِ  ْقُتُلُه َبْعَد َل: َأْسَلْمُت َّللَِّ، َأَفأَ َجَرٍة، َفَقانِهي ِبشَ َفَقاَتَلِني، َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ ِبالسَّ

 إال هللا. وهذا إذا قال: أسلمت، كما لو قال: ال إلهيعني: بعد أن د ل في اإلسالم،  َأْن َقاَلَها؟"
ذا صلى، فمسلٌم ُحكًما، ال يجو  قتله. فإذا قال: أسلمت، أو قال: ال إله إال هللا، أو صل ى، فإنه وا 

م بإسالمه، فال يجو  قتله.   حينئٍذ ُيْحك 
ْيِف َفَقَطَعَها، ُثمَّ اَلَذ ِمنِهي بِ  ال االنتصابتال "َشَجَرةٍ "َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ ِبالسَّ ار للنفس في مثل ء، وا 

ُه َيا َأَفَأْقُتلُ  ْمُت َّللَِّ،اَل: َأْسلَ "َفَقَطَعَها، ُثمَّ اَلَذ ِمنِهي ِبَشَجَرٍة، َفقَ هذه الحالة قد يوقع في الم الفة، 
َقاَل: َرُسوُل هللِا  «ُتْلهُ اَل َتقْ »: -مَ ِه َوَسلَّ َصلَّى هللُا َعَليْ -َرُسوَل هللِا، َبْعَد َأْن َقاَلَها؟ َقاَل: َرُسوُل هللِا 

 َطَع َيِدي، ُثمَّ َقاَل َذِلكَ نَُّه َقْد قَ َل هللِا، إِ َقاَل: َفُقْلُت: َيا َرُسو «اَل َتْقُتْلهُ » :-َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -
 كنَّ ْلَتُه َفإِ َفِإْن َقتَ  ،ُتْلهُ اَل َتقْ »: -مَ ِه َوَسلَّ َعَليْ َصلَّى هللُا -َبْعَد َأْن َقَطَعَها، َأَفَأْقُتُلُه؟ َقاَل َرُسوُل هللِا 

نََّك ِبَمْنِزَلِتِه َقْبَل َأْن َيقُ  هِبَمْنِزَلتِ  يم، األمر عظيم، األمر عظ ،"«ي َقالَ َمَتُه الَّتِ وَل َكلِ َقْبَل َأْن َتْقُتَلُه، َواِ 
نجو يعني: هذا الحكم مع أن فيه نوع ُشبهة، قطع يده، وقاتل المسلمين، واحتمال أن يكون قالها لي

من السيف، فكيف بمن يقتل المصلين؟! نسأل هللا العافية. يعني: هل هؤالء مشكوك في 
م، فكيف بمن ُعرِّف  إسالمهم، وهم يصلون؟ الكافر إذا صلى فهو ُمسلٌم حكًما عند أهل العل

 بالصالة منذ أن عقل؟.
ت ُه الَّ » لِّم  ْن ِّل تِّهِّ ق ْبل  أ ْن ي ُقول  ك  ا ِّنَّك  بِّم  ْن ِّل تِّك  ق ْبل  أ ْن ت ْقُتل ُه، و  هذا في ظاهره  «تِّي ق ال  ف إِّْن ق ت ْلت ُه ف إِّنَُّه بِّم 

أن يقتله، بمعنى أنه ُمسلم. نوع إشكال، هذا الذي ُقتِّل بعد أن قال: أسلمت، بمن لة الصحابي قبل 
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هذا ظاهر اللفظ، لكنهم ذكروا عدة أجوبة  ؟!ه قبل أن يقول: أسلمت، يعني كافروالصحابي بمن لت
عن هذا اإلشكال، قالوا: فإنك بمن لته قبل أن يقولها، يعني قبل أن يقولها هو غير معصوم الدم، 

ماثلة من هذه الحيثية. وهو بمن لتك في فأنت حينئٍذ إذا قتلت مسلًما فأنت غير معصوم الدم، فالم
عصمة الدم قبل أن تقتله. هذا من األجوبة التي قيلت، وبعضهم يقول: هذا من باب شدة التنفير 

قتل مسلًما يمن هذا العمل، ومن أحاديث الوعيد التي ُتم ر كما جاءت. وعلى كل حال، الذي 
نما هو متعمًدا ج اؤه جهنم، كما في سورة النساء،  الًدا فيه ا، مع أن ال لود ال يقتضي التأبيد، وا 

ن كان عمًدا، ال يكفر به صاحبه وال  ال فاإلجماع على أن القتل وا  طول المدة، طول مدة البقاء. وا 
ن كان شأنه عظيمً  قيل له: أنت بمن لته  ،، هذا وهو متؤول وُمعتدى عليهاي رج به من الملة. وا 

 وهو بمن لتك، نسأل هللا العافية.
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم" قال: مام إكذلك  َمْيٍد"ُد ْبُن حُ "َوَعبْ ويه، اه  اإلمام المعروف بابن ر   "َحدَّ

زَّاِق"ُمصن ِّف،  د بن ُحميد يروي  بار، وعبأما إسحاق فال يكاد يروي إال باإل "َقااَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
 بد الر اقع ""َقااَل: َأْخَبَرَناباإل بار والتحديث، لكنهما في هذا الحديث اتفقا على صيغة األداء، 

ف الشهير. وكل الثالثة: إسحاق وعبد بن ُحميد وعبد الر اق بن همام الصنعاني، صاحب الُمصنَّ 
سحاق من الفقهاء، ُتذكر أقواله ضمن أقوال الفقهاء.  من األئمة الكبار  الُمصنفين، وا 

زَّاِق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر" َثَنا ِإسْ وَ "ح، اشد، معمر بن ر  "َقااَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ َحاُق ْبُن ُموَسى َحدَّ
 ، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْلَ َقاَل: اْلَْنَصاِريُّ َثَنا ُمحَ  ح، َوحَ ْوَزاِعيهِ َحدَّ َثَنا مَُّد ْبُن َراِفٍع، َقاَل: َحدَّ دَّ
زَّاِق، ْسَنادِ  ِبَهذَ َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيٍج َجِميًعا َعِن الزُّْهِريهِ  َقاَل: َعْبُد الرَّ ، َوا. َأمَّا اا اْلِْ  ْبُن ُجَرْيجٍ ْلَْوَزاِعيُّ

ليث في سلمت، كما قال الألسابقة: افي الرواية   َكَما َقاَل اللَّْيُث"َفِفي َحِديِثِهَما َقاَل: َأْسَلْمُت َّللَِّ 
والمعنى واحد، إذا أسلم،  "َلَه ِإالَّ هللاُ َل: اَل إِ "َوَأمَّا َمْعَمٌر َفِفي َحِديِثِه: َفَلمَّا َأْهَوْيُت ِلَْقُتَلُه َقاحديثه. 

قولوا: ال أمرُت أن أقاتل الناس حتى ي»هللا. وهو ال ُيْسلِّم وال يد ل اإلسالم حتى ينطق بال إله إال 
 ، والصالة تتضمن الشهادة.«إله إال هللا

َثِني َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى، َقاَل: َأْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب" ْخَبَرَنا اْبُن أَ "َقاَل: لُتجيبي، ن يحيى احرملة ب "َوَحدَّ
 ِن ِشَهاٍب""َعِن ابْ ، وهو ابن ي يد األيلي ُيوُنُس" "َقاَل: َأْخَبَرِنيعبد هللا، اإلمام المشهور،  َوْهٍب"

َثِني َعَطاُء ْبُن َيِزيَد اللَّْيثِ وهو محمد بن مسلم بن شهاب ال هري،   "اْلُجْنَدِعيُّ  يُّ ُثمَّ "َقاَل: َحدَّ
. وهذه الطري يُّ عِّ ب إلى الليث، قيل: الليثي ثمَّ اْلُجْند  ع فرع من الليث، وُنسِّ ب يقة في ترتوالُجْند 

ب، تأتي باألعم ثمَّ األ ص؛ ألنك لو جئت باأل ص ال داعي ألن تأتي باألعم، يصي ر ألفاظ الن س 
ع من  يُّ ثمَّ الليثي، ما استفدنا؛ ألن معروف أن الُجْند  عِّ  لليث. متىالغو الكالم. لو قيل: اْلُجْند 

  .اج إلى التمييحت  ُيحتاج إلى ذكر األعم بعد األ ص؟ إذا اشترك األ ص بين أكثر من قبيلة، فيُ 
"ْمِرو ْبِن اَد ْبَن عَ "َأنَّ ُعَبْيَد هللِا ْبَن َعِديِه ْبِن اْلِخَياِر َأْخَبَرُه َأنَّ اْلِمْقَدا اد بن المقد ْلَْسَوِد اْلِكْنِديَّ

"عمرٍو، عمرو أبوه، واألسود هو الذي تبناه،   ."اْلِكْنِديَّ



 

 

 
10 

 10 (018) تاب اإلميانك-صحيح مسلم

 ابنِّ  ًدا لعمرو، لقيل:و كان والاآلن األسود هو والٌد لعمرو؟ ل ْسَوِد""َأنَّ اْلِمْقَداَد ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَ 
لٍد األسود؛ ألنه تابع لمجرور باإلضافة، لكنه تابٌع للمنصوب، وله نظائر. يعني: األسود ليس بوا

نما هو من توابع المقداد وهو منصوب. إذا قلت: عبد هللا بنُ  سلول، ترفع  بنُ اأبي  لعمرو، وا 
. رف ع معهتُ ، هُبحينة، ُبحينة أمه مثل بنُ امالك  الجميع؛ ألنها تابعة للمرفوع، سلول أمه. عبد هللا بنُ 

 ُعليَّة، كلها من هذا النوع.  إبراهيم بنُ  إسماعيل بنُ 
، َوَكاَن َحِليفً  َع مَ َكاَن ِممَّْن َشِهَد َبْدًرا َرَة، وَ ي ُزهْ ا ِلَبنِ "َأنَّ اْلِمْقَداَد ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَْسَوِد اْلِكْنِديَّ
اِر ْيَت ِإْن َلقِ ، َأَرأَ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَُّه َقاَل: َيا َرُسوَل هللاِ  مَّ َذَكَر ثُ يُت َرُجًَل ِمَن اْلُكفَّ

 السابق. ِبِمْثِل َحِديِث اللَّْيِث"
َثَنا َأُبو َبْكرِ ثمَّ قال:  َثَنا َأُبو "َحدَّ َثَنا َأُبو ُكَرْيٍب، وَ ْلَْحَمُر ح، اَخاِلٍد  ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

ْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة" ي ِظْبَياَن، َعْن َمِش، َعْن َأبِ  اْلَعْ "ِكََلُهَما، َعنِ الضرير،  َواِ 
يد   ذر، وحديث األسود، وبدأ في سياق حديث أسامة بن  انتهى حديث أبي ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد"

 بُطرقه. 
ابن أبي شيبة،  ألنه رواه عن "َشْيَبةَ  ا َحِديُث اْبِن َأِبيَوَهذَ  ،َن، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ "َعْن َأِبي ِظْبَيا

سحاق بن إبراهيم، لكن هو ساق لفظ أبي بكر بن أبي شيبة،  يُث اْبِن َهَذا َحدِ وَ  -"وأبو ُكريب وا 
من الجيش التي ال  القطعة يٍَّة"ِفي َسرِ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل هللِا  ،َأِبي َشْيَبةَ 

مُ ع  - يكون فيها الرسول ال  ُة و السَّ ال   فيها فهي غ وة.  ، فإذا كان-ل ْيهِّ الصَّ
يعني:  ْن ُجَهْيَنَة"ُحَرَقاِت مِ بَّْحَنا الْ ِفي َسِريٍَّة، َفَص  -َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه -"َبَعَثَنا َرُسوُل هللِا 

َنْفِسي ِمْن   َفَوَقَع ِفيَطَعْنُتهُ "َفَأْدَرْكُت َرُجًَل َفَقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، فَ وصلناهم في وقت الصباح، 
مُ ل  ع  -لنبي اْ بِّر نه أُ في رواية: أ "-َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه -َذِلَك، َفَذَكْرُتُه ِللنَِّبيِه  ال  ُة و السَّ ال   -ْيهِّ الصَّ

ر بالنصر وقتل هذا الرجل الذي أنكى بالمسلمين. وهنا يقول:  قبل أن يصل أسامة، وجاء الُمبش ِّ
ر سب، واألجوبة: يمكن ال"-َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -"َفَذَكْرُتُه ِللنَِّبيِه  مَّ جاء ثلثاني أ بر، ق، واُمبش ِّ

مُ ع  -سأل النبي أسامة ف ال  ُة و السَّ ال   ه بالقصة.بعد علم -ل ْيهِّ الصَّ
 َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسولَ  «؟ َوَقَتْلَتهُ الَّ هللاُ إِ اَل ِإَلَه  :َأَقالَ »: -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -"َفَقاَل َرُسوُل هللِا 

ََلِح" هللِا، ِإنََّما َقاَلَها َخْوًفا قد يكون أنه لبة ظن، و غيعني هذه مسألة ظن من أسامة أو  ِمَن السِه
مُ  ب؛ الغيو  قالها ...، لكن إنما ُتبنى األحكام على الظاهر، والقلوب ال يعرف ما فيها إال عالَّ

لها ي لتعلم هل قايعن "«َأَفََل َشَقْقَت َعْن َقْلِبهِ »" :-صلى هللا عليه وسلم-النبي " "َقاَل:ولذلك 
  ها بلسانه فقط متعوًذا من السيف؟مقتنًعا بها من قرارة قلبه؟ أو قال

ال  "«َأَفََل َشَقْقَت َعْن َقْلِبِه َحتَّى َتْعَلَم َأَقاَلَها َأْم اَل؟»"َقاَل:  اللسان نطق بها. فيعني: القلب قالها، وا 
" ُرَها َعَليَّ ْلبِّهِّ؟»الرسول ُيكرر:  "َفَما َزاَل ُيَكرِه ْن ق  ق ْقت  ع  "َحتَّى ُيكررها على أسامة، يقول:  «أ ف ال  ش 

"َقاَل: َفَقاَل من هذا الذنب العظيم،  ما وقعت فيه إسالمي ي ُجبُّ ليكون  ؛َتَمنَّْيُت َأنِهي َأْسَلْمُت َيْوَمِئٍذ"
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َوهللِا اَل َأْقُتُل ُمْسِلًما َحتَّى  "َفَقاَل َسْعٌد: َوَأَنابن أبي وقاص، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة،  َسْعٌد"
إذا سعد يقول: وأنا وهللا ال أقتل مسلًما حتى يقتله ذو البطين،  ،َيْعِني ُأَساَمَة" ،َيْقُتَلُه ُذو اْلُبَطْينِ 

 ما المعنى؟  !قتله ذو الُبطين انتهى، ما يحتاج يقتله سعد، يقتله ثانية؟
 طالب: إذا كان يستحق.

 ن هذا يقول: حتى يقتله ذو الُبطين.إذا كان يستحق، ولك
 طالب: ...

قتله. يقول: حتى يو  : اقتله، قتلته.، إن قال""َوَأَنا َوهللِا اَل َأْقُتُل ُمْسِلًما َحتَّى َيْقُتَلُه ُذو اْلُبَطْينِ يقول: 
، هل يتصور ابالغً  ا؛ ألنها أثرت فيه أثرً انعم أسامة بعد هذه القصة صار يتحرى، وصار مرجعً 

؟ ثالثين، أربعين سنة، ويقتل من قال: ال إله إال هللا ،أسامة بعد هذا الكالم ينسى بعد عشرينأن 
 ال ُيمكن. فصار كالمرجع لهم في هذه المسألة.

يْتَنٌة وَ فِ َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن }"َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َأَلْم َيُقِل هللُا:  ورة ]س {ُن ُكلُُّه َّللَِّ َيُكوَن الدِه
َوَأْنَت  ، فِّْتن ةٌ تَّى ال  ت ُكون  ات ْلن ا ح  ق ْد ق   ،َفَقاَل َسْعٌد: َقْد َقاَتْلَنا َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنةٌ  [؟39األنفال:

 .َوَأْصَحاُبَك ُتِريُدوَن َأْن ُتَقاِتُلوا َحتَّى َتُكوَن ِفْتَنٌة"
ُة و  ل ْيهِّ ع  -قاتلوا مع النبي  -همليهللا ع وانرض- الصحابة ال  مُ الصَّ ال  تكون  ، حتى الوبعده -السَّ

َن َحتَّى َتُكو َقاِتُلوا"َوَأْنَت َوَأْصَحاُبَك ُتِريُدوَن َأْن تُ فتنة ويكون الدين كله هلل. ومن جاء بعدهم، 
د  القتال من بعد الصحابة وبين الصحابة على سبيل التأويل. المقصود: أن منِفْتَنٌة" جاء  ، ُوجِّ

 ن، فتحصل الفتن بسبب ذلك.وقد يكون مقاتلة بعضهم من غير تبيُّ  ،بة ُيقاتلون بعد كبار الصحا
م ُه هللا  -قال  َثَنا  :-ر حِّ َثَنا ُهَشْيٌم"يَ "َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ ْوَرِقيُّ "َقاَل: طي، ابن بشير الواس وهو ْعُقوُب الدَّ

َثَنا وهو ابن عبد الرحمن،  َأْخَبَرَنا ُحَصْيٌن" َن َزْيِد ْبِن بْ ُت ُأَساَمَة اَل: َسِمعْ َأُبو َظْبَياَن، قَ "َقاَل: َحدَّ
بُّ رسول هللا  َحاِرَثَة" ب ِّه،  -صلى هللا عليه وسلم-حِّ ُث َقاَل: َبعَ وابن حِّ ى َصلَّ -ُل هللِا َثَنا َرُسو"ُيَحدِه

َلِحْقُت َأَنا َوَرُجٌل ِمَن وَ َزْمَناُهْم هَ ْوَم فَ ِإَلى اْلُحَرَقِة ِمْن ُجَهْيَنَة، َفَصبَّْحَنا اْلقَ  -هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 .اْلَْنَصاِر"

لمنفصل، على الضمير، ضمير الرفع المتصل، وفصل بضمير الرفع ا ف  ط  ع   ""َوَلِحْقُت َأَنا َوَرُجل
 وهذا ال ُبدَّ منه، كما قال ابن مالك:

ااااااااااااميرِّ  ل ااااااااااااى ض  اااااااااااالْفاااااااااااار   و ا ِّْن ع   عٍ  ُمت صِّ
 

يرِّ   ااااااامِّ ااااااال بِّالض  ْفااااااات  ف اْفصِّ ااااااال ع ط   الُمْنف صِّ
ااااااااااأو ف    ااااااااااا و اصِّ  ال فصاااااااااالٍ  يااااااااااردباااااااااالٍ  م 

 
 وضااااااااااعفه اعتقااااااااااد افااااااااااي الاااااااااان ظم فاشاااااااااايً  

ُه "َلِحْقُت َأَنا َوَرُجٌل ِمَن اْلَْنَصاِر َرُجًَل ِمْنُهْم، َفَلمَّا َغِشيَناُه َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، َفَكفَّ َعنْ  
، َوَطَعْنُتُه ِبُرْمِحي َحتَّى َقَتْلُتُه، َقاَل: َفَلمَّا َقِدْمَنا َبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ   "-ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعلَ -اْلَْنَصاِريُّ

مُ ع  -ُأْ بِّر النبي  ال  ُة و السَّ ال  ر، -ل ْيهِّ الصَّ َيا ُأَساَمُة، َأَقَتْلَتُه َبْعَد َما َقاَل: اَل »"َفَقاَل ِلي: ، جاءه الُمب ش ِّ
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ًذا"«ِإَلَه ِإالَّ هللُا؟ "َقاَل: َفَقاَل: ًئا، يعني: ُمستعصًما ُملتج ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنََّما َكاَن ُمَتَعوِه
ُرَها" «َأَقَتْلَتُه َبْعَد َما َقاَل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا؟» مُ ع  - َقاَل: َفَما َزاَل ُيَكرِه ال  ُة و السَّ ال  "َعَليَّ َحتَّى  -ل ْيهِّ الصَّ

م. َتَمنَّْيُت َأنِهي َلْم َأُكْن َأْسَلْمُت َقْبَل َذِلَك اْلَيْوِم"  مثل ما تقدَّ
َثَنا َثَنا َعْمُرو بْ  "َحدَّ وهو ابن  َثَنا ُمْعَتِمٌر"، َقاَل: َحدَّ ُن َعاِصمٍ َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِخَراٍش، َقاَل: َحدَّ

ُث َأنَّ َخاِلًدا اْلَْثَبَج اْبَن َأِخيسليمان،  َث َعْن  ْبِن ُمْحِرزٍ َصْفَوانَ  "َقاَل: َسِمْعُت َأِبي ُيَحدِه ، َحدَّ
َث َأنَّ جُ مه، يعني: عن ع َصْفَواَن"  اْلَبَجِليَّ َبَعَث َن َعْبِد هللاِ ْنَدَب بْ "َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز، َأنَُّه َحدَّ

َبْيِر،  ،ِإَلى َعْسَعِس ْبِن َسََلَمةَ  ب لُيفيدهم ُجند   ؛ْخَواِنَك"َفًرا ِمْن إِ َمْع ِلي نَ َفَقاَل: اجْ َزَمَن ِفْتَنِة اْبِن الزُّ
ينبغي للعالِّم أن يحرص على جمع الُطالب، وجمع من ُيمكن إفادته في في  من الفتنة، وهكذا 

 ل الكبرى،ون من الطلبة يدوكون في المسائئُيْتر ك المبتدأيام الفتن، وال ُيْتر ك آحاد الُمتعلمين، و 
ر أقوالهم.   وصغار ُطالب العلم ُيفتون فيها، وُتنش 

َثُهْم، َفَبَعَث رَ َقاَل: اْجَمْع ِلي َنَفًرا ِمْن ِإْخَواِنَك َحتَّ "  َجاَء ُجْنَدٌب" ،اْجَتَمُعوا :فقالَلْيِهْم، ُسواًل إِ ى ُأَحدِه
 يغطي الرأس، ُبْرُنس هو الثوب الذي رأسه ُملتصٌق به، يعني: "َوَعَلْيِه ُبْرُنٌس َأْصَفُر"صحابي، 

ُر، ٌس َأْصفَ ِه ُبْرنُ "َوَعَليْ ما ُنهِّي  الُمْحرِّم عن لبسه، وهو كثير في المغاربة، كثير عندهم. موهو 
ُثوَن ِبِه" ُثوا ِبَما ُكْنُتْم َتَحدَّ ب ما عندهم، ليصو ِّ  ؛ندهمعيسمع ما ل ؛عندكم ماعطونا أ  َفَقاَل: َتَحدَّ

ُثوَن ِبِه َحتَّى َداَر اْلَحِديُث، َفَلمَّ  ُثوا ِبَما ُكْنُتْم َتَحدَّ ب الصحابي يعني: ُجند   ْيِه"ْلَحِديُث ِإلَ َداَر ا ا"َتَحدَّ
ُأْخِبَرُكْم َعْن   ُأِريُد َأنْ َواَل  ،ُكمْ "َفَقاَل: ِإنِهي َأَتْيتُ يعني: أ اله،  "َحَسَر اْلُبْرُنَس َعْن َرْأِسِه"الجليل، 
ُكْم، ِ  ، َلى َقْوٍم ِمَن اْلُمْشِرِكينَ إِ ُمْسِلِميَن ًثا ِمَن الْ َبَعَث َبعْ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نَّ َرُسوَل هللِا أَنِبيِه

َقَتَلُه، اْلُمْسِلِميَن َقَصَد َلُه فَ  ى َرُجٍل ِمنَ ِصَد ِإلَ نَُّهُم اْلَتَقْوا َفَكاَن َرُجٌل ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ِإَذا َشاَء َأْن َيقْ أوَ 
نَّ َرُجًَل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َقَصَد َغفْ  يعني القصة قريبة  ُن َزْيٍد" ُأَساَمُة بْ ُث َأنَّهُ َلَتُه، َقاَل: َوُكنَّا ُنَحدَّ َواِ 

ُث َأنَُّه ُأَساَمُة ْبُن َزْيدٍ من قصة أسامة،  ْيَف"اَعَلْيِه  َفَلمَّا َرَفعَ ، "َوُكنَّا ُنَحدَّ "َقاَل: اَل : أسامة، يعني لسَّ
ُي بره بانتصار المسلمين  "-ِه َوَسلَّمَ  َعَليْ َصلَّى هللاُ -يُر ِإَلى النَِّبيِه ِإَلَه ِإالَّ هللُا َفَقَتَلُه، َفَجاَء اْلَبِش 

- ى النَِّبيهِ "َفَجاَء اْلَبِشيُر ِإلَ وقتل هذا الرجل الذي أنكى فيهم وقتل من شاء قتله من المسلمين. 
َقاَل: فَ َصَنَع، َفَدَعاُه َفَسَأَلُه  ُجِل َكْيفَ َبَر الرَّ َوَسلََّم َفَسَأَلُه، َفَأْخَبَرُه، َحتَّى َأْخَبَرُه خَ  -َصلَّى هللُا َعَلْيهِ 

َن، َوَقَتَل ُفََلًنا اْلُمْسِلِمي ْوَجَع ِفي، َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، أَ «ِلَم َقَتْلَتُه؟»"دعا أسامة،  "«ِلَم َقَتْلَتُه؟»
نِهي َحَمْلُت َعَلْيِه، َفَلمَّ  ْيفَ ا َرَأى اَوُفََلًنا، َوَسمَّى َلُه َنَفًرا، َواِ  وُل هللِا َلَه ِإالَّ هللُا، َقاَل َرسُ َقاَل: اَل إِ  لسَّ

 ِإالَّ هللُا ِإَذا َجاَءْت  ِبََل ِإَلهَ َف َتْصَنعُ َفَكيْ »َقاَل: َنَعْم، َقاَل:  «َأَقَتْلَتُه؟»: -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -
 مة، وأن استغفاري هفوٍة عظيعرف أنه وقع ف ِفْر ِلي"َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، اْسَتغْ  «َيْوَم اْلِقَياَمِة؟

ُم ع   -النبي  ال  ُة و السَّ ال   ينفعه. -ل ْيهِّ الصَّ
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 «َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة؟  هللُا ِإَذاَلَه ِإالَّ َوَكْيَف َتْصَنُع ِبََل إِ »"َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، اْسَتْغِفْر ِلي، َقاَل: 
 "«اَءْت َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ِإَذا جَ  ِإالَّ هللاُ َكْيَف َتْصَنُع ِبََل ِإَلهَ »يُدُه َعَلى َأْن َيُقوَل: َقاَل: َفَجَعَل اَل َيزِ 

 اللهمَّ صل ِّ وسل ِّم على البشير النذير.، اللهمَّ صل ِّ وسل ِّم على البشير النذير

 


